
ESPAI DE MEMÒRIAPodeu trobar més informació sobre la història i el procés 
de recuperació de la memòria de la presó de dones a: 

Ajuntament de Barcelona. Programes de memòria 
http://ajuntament.barcelona.cat/programesmemoria/ca/ 

Plataforma Futur Monument Presó de Dones de les Corts  
https://presodedones.wordpress.com/ 

Memòria Presó de Dones de les Corts  
http://presodelescorts.org/

PROMOU:

Ajuntament de Barcelona
Regidoria de Memòria Democràtica
Districte de les Corts

EQUIP:

Núria Ricart
Jordi Henrich
Fernando Hernández

PARTICIPA:

Plataforma Futur Monument Presó de Dones de les Corts DL
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Carrer d'Europa 
cantonada amb el carrer Joan Güell

DE LES CORTS



Recluses treballant en els camps.
Memòria del Patronat Central de Nostra Senyora 
de la Mercè per a la Redempció de Penes pel 
Treball (PCNSM) de 1945.

Formació general de preses al pati de les Corts. 
Memòria del PCNSM de 1953. 
Foto: Postius.

Pintada del perímetre de l’antiga presó, organitzada 
per la plataforma Futur Monument Presó de dones 
de les Corts, novembre de 2017.

L’origen de la presó es remunta a mitjans del segle XVIII, quan es construeix 

el casal conegut com a Can Duran o Can Feló. L’any 1890, els usos de l’edifici 

canvien amb les noves propietàries, les monges de l’orde de la Presentació. 

A partir d’aquell moment, Can Duran passa a anomenar-se l’Asil del Bon 

Consell, destinat a la instrucció d’orfes, pensionistes i “noies esgarriades”. 

Aquests usos es mantenen fins a l’any 1936, quan el Govern republicà 

desmantella la presó del carrer d’Amàlia a Ciutat Vella –en pèssimes 

condicions– i habilita l’asil com a Correccional General de Dones, gestionat 

per funcionàries de la Generalitat. Durant la Guerra Civil, l’edifici de les Corts 

alberga preses polítiques d’ideologia dretana i també del Partit Obrer 

d’Unificació Marxista (POUM). 

Amb l’entrada de les tropes rebels a Barcelona el gener del 1939, la presó 

–Prisión Provincial de Mujeres de Barcelona– passa a ser regida per l’orde 

de les Filles de la Caritat, segons la pràctica habitual a les presons femenines 

del règim franquista. En els anys de postguerra són comunes les situacions 

d’amuntegament, brutícia i mala alimentació, a les quals se suma la repressió 

política i moral específica contra les dones. Però la repressió més important 

que s’hi va viure va ser la determinació d’acomplir l’ordre d’afusellament de 

dotze preses, que entre el 1939 i el 1940 van ser assassinades al Camp de la Bota. 

Les preses, polítiques i comunes, convivien amb els seus infants –si no tenien 

familiars amb qui deixar-los– fins que complien els dos anys. Centenars 

de nens i nenes van patir amb les seves mares l’empresonament a les Corts. 

Moltes d’elles van treballar per redimir penes i ajudar a la subsistència 

familiar, a l’hort o bé als tallers de costura, cosa que va reportar beneficis 

econòmics sobretot a l’orde de les Filles de la Caritat. 

D’altra banda, a les Corts, les preses més conscienciades 

des d’un punt de vista polític i social van formar grups amb 

l’esperit de continuar treballant des dels seus propis ideals: 

van reivindicar millores dins la presó, van alfabetitzar dones 

illetrades i fins i tot van organitzar un equip de bàsquet per 

practicar esport. 

L’any 1952 les Filles de la Caritat permuten la presó, que es 

tanca definitivament l’any 1955, quan la pressió immobiliària 

de l’inici del desarrollismo comença a transformar 

urbanísticament tota l’àrea. Les preses són conduïdes a una 

galeria de la Presó Model, també presó de dones durant deu 

anys, fins que es va obrir la de la Trinitat, on van ser tancades 

les darreres preses polítiques del franquisme.

En la recuperació de la memòria de la Presó de Dones de 

les Corts –escapçada durant dècades–, destaca el lideratge 

de la societat civil, implicada en la recuperació i transmissió 

d’aquesta història: des de l’àmbit acadèmic a través de 

la difusió de la recerca; des d’associacions com Dones del 36, 

amb el manteniment i transmissió de la memòria; des de 

la implicació de les vivències i memòries dels familiars; 

des d’associacions molt diverses agrupades en la Plataforma 

Futur Monument Presó de Dones de les Corts, fomentant 

la importància de l’espai públic en la reivindicació 

d’un monument, i des del mateix Ajuntament de Barcelona, 

amb la determinació de construir aquest Espai de Memòria, 

Presó de Dones de les Corts.


